ิสำนาี
ประกาศสำนักงาน ก.พ.
รืไอง รับสมัครสอบขงขันพืไอรับทุนธนาคารหงประทศเทย ประจำปี ๎๑๒๏
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
-------------------------------------------ดຌวยธนาคารหงประทศเทยขอความรวมมือจากสำนักงาน ก.พ. ฿หຌดำนินการสอบขงขันพืไอรับทุน
ธนาคารหงประทศเทย ประจำป ๎๑๒๏ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา
ํ๏ (๕) หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๎๑๑ํ
จึงประกาศรับสมัครสอบขงขันพรຌอมทัๅงกำหนดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันพืไอรับทุนดังกลาว ดังตอเปนีๅ
ํ. ทุนทีไรับสมัครสอบ จำนวน ๐ หนวย รวม ๐ ทุน
รายละอียดของทุน฿นตละหนวยละงืไอนเขการศึกษาตามอกสารหมายลข ํ
๎. ขຌอผูกพัน฿นการรับทุน
๎.ํ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารหงประทศเทยป็นระยะวลาเมนຌอยกวา
๎ ทาของระยะวลาทีไเดຌรับทุน
๎.๎ กรณีทีไผูຌเดຌรับทุนเมขຌาปฏิบัติงานชด฿ชຌทุนตามสัญญาทีไเดຌทำเวຌกับธนาคารหงประทศเทย
นอกจากจะชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจายเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ํ ทา ของจำนวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับ
อีกดຌวย
๏. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ
ผูຌมีสิทธิสมัครสอบตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ
๏.ํ มีคุณสมบัติทัไวเปละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา ๏๒ หงพระราชบัญญัติระบียบ
ขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ยกวຌน฿นกรณีรืไองอายุตาม ก. คุณสมบัติทัไวเป (๎) ของมาตรา ๏๒ นีๅ ผูຌสมัคร
มีอายุตไำกวา ํ๔ ป เดຌ
๏.๎ มีอายุเมกิน ๎์ ป นับถึงวันทีไ ๐ ตุลาคม ๎๑๒๎
๏.๏ กำลังศึกษาอยู฿นชัๅนปสุดทຌายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปการศึกษา ๎๑๒๎
ตามหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅน พืๅนฐาน พุทธศักราช ๎๑๑ํ ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอืไน
ทีไกระทรวงศึกษาธิการรับรองวาทียบทา ดยเดຌคะนนฉลีไยสะสม฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษา
ทีไผานมาเมตไำกวา ๏.๑์ ละมืไอสำรใจการศึกษาชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลายลຌว จะตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสม
ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เมตไำกวา ๏.๑์ ิ฿นระบบการวัดผลทีไคิดคะนน฿หຌ A=๐, B=๏, C=๎,
D=ํ, E หรือ F=์ี

-๎ผูຌสมัครสอบทีไมีคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา หรือมืไอสำรใจการศึกษาลຌว
เมป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไกำหนด จะตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียนจากสถานศึกษามาสดงวาป็นผูຌมีผลการรียน
ทียบทากับผลการรียนทีไกำหนดเวຌ หากผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรองผลการรียนมาสดง จะถือวาเมมีสิทธิ฿นการสมัครสอบ
ครัๅงนีๅ
๏.๐ เมสอบตก฿นวิชา฿ดวิชาหนึไงตลอดหลักสูตรชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลาย
๏.๑ มีศีลธรรม ละความประพฤติดี
๏.๒ เมป็นผูຌอยูระหวางการรับทุน฿ด โ ของหนวยงานอืไน เมวาทุนดังกลาวจะมีขຌอผูกพัน฿หຌ
ตຌองชด฿ชຌหรือเมกใตาม
๏.๓ ผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดเมมีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตຌองหຌาม เมมีสิทธิขຌาสอบหรือเดຌรับทุน
๐. การรับสมัครสอบ
๐.ํ ผูຌป ระสงค์จ ะสมัค รสอบ ดูร ายละอีย ดทางอินทอร์นใต฿นวใบเซต์ของสำนักงาน ก.พ. ทีไ
http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th ละวใบ เซต์ข องธนาคารหง ประทศเทย
ทีไhttp://www.bot.or.th พรຌอมทัๅงสามารถพิมพ์บบฟอร์มทีไ฿ชຌ฿นการสมัครสอบเดຌ฿นวใบเซต์ดังกลาว
๐.๎ กำหนดวันรับสมัครสอบ ละวิธีการสมัคร
๐.๎.ํ ผูຌประสงค์จะสมัครสอบ สมัครเดຌตัๅ งตวันทีไ ํ๕ กันยายน - ๐ ตุลาคม ๎๑๒๎
ทางอินทอร์นใตตลอด ๎๐ ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอนดังนีๅ
(ํ) ปຂดวใบเซต์ http://scholar2.ocsc.go.th
(๎) กรอกขຌอความ฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบัติตามขัๅนตอนทีไ กำหนด ระบบ
จะออกลขประจำตัวสอบละบบฟอร์มการชำระงินผานคาน์ตอร์ธนาคารกรุงเทย จำกัด ิมหาชนี ฿หຌดยอัตนมัติ
(๏) พิมพ์฿บสมัครละบบฟอร์มการชำระงินลง฿นกระดาษขนาด Aไ จำนวน
๏ ผน หรือ หากเมมีครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล
฿นกรณี ทีไเมส ามารถพิ มพ์฿บสมัครหรือบั น ทึกขຌอมูลเดຌ ผูຌส มัครสามารถขຌาเป
พิมพ์฿บสมัคร หรือบันทึกขຌอมูลลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล฿หมเดຌอีก ตจะเมสามารถกຌเขขຌอมูล฿นการกรอก฿บสมัคร
฿นครัๅงรกทีไสมบูรณ์ลຌวเดຌ
๐.๎.๎ นำบบฟอร์มการชำระงิน เปชำระงินฉพาะทีไคาน์ตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงเทย
ทุกสาขาทัไวประทศ ชืไอบัญชี คาธรรมนียมสอบทุน ของ ก.พ. ตัๅงตวันทีไ ํ๕ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๎๑๒๎
ภาย฿นวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ มืไอชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว
๐.๎.๏ คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบประกอบดຌวย
(ํ) คาธรรมนียมสอบ หนวยละ ํ์์ บาท
(๎) คาธรรมนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินตอร์นใต จำนวน ๏์ บาท
คาธรรมนียมฯ จะเมจายคืน฿หຌเมวากรณี฿ด ๆ ทัๅงสิๅน

-๏๐.๎.๐ ผูຌสมัครสอบสมัครเดຌพียงครัๅงดียวทานัๅน
๐.๎.๑ การสมัครสอบตามขัๅนตอนขຌางตຌน ถือวาผูຌสมัครสอบป็ นผูຌ ลงลายมือชืไอ ละรับรอง
ความถูกตຌองของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. ๎๑๐๐ ละพระราชบัญญัติวา
ดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิ กส์ ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑๑ํ ดังนัๅน หากผูຌสมัครสอบจง฿จกรอกขຌอมูลอันป็ นทใจ อาจมี
ความผิดฐานจຌงความทใจตอจຌาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ํ๏๓
๐.๏ อกสารละหลักฐานทีไตຌองยืไน฿นวันสอบขຌอขียน
๐.๏.ํ ฿บสมัครทีไพิมพ์จากอินทอร์นใต ติดรูปถายหนຌาตรง ํ x ํ.๑ นิๅว เมสวมหมวก
เมสวมวนตาดำ ถายเวຌเมกิน ํ ป นับถึงวันปຂดรับสมัคร ลงลายมือชืไอ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน
๐.๏.๎ สำนาระบี ย นสดงผลการรี ย นรวมทุ ก ภาคการศึ ก ษาทีไ ผ า นมา฿นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ํ ชุด
๐.๏.๏ หนังสือรับรองความประพฤติละความหมาะสม฿นการสมัครรับทุนจากอาจารย์
ประจำชัๅน หรือผูຌอำนวยการรงรียน (ตามบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ํ)
๐.๏.๐ สำนาทะบียนบຌาน หรือสูติบัตร หรือสำนาบัตรประจำตัวประชาชน อยาง฿ดอยางหนึไง
จำนวน ํ ชุด
สำนาอกสารทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง Ķสำนาถูกตຌองķ ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจำตัวสอบ
กำกับเวຌทีไมุมดຌานขวาของอกสารทุกฉบั บ ละ฿หຌบรรจุอกสารดังกลาว฿นซองอกสารขนาด Aไ ขียน ชืไอ - นามสกุล
ลขประจำตัวสอบเวຌทีไหนຌาซอง
๐.๐ ฿นการสมัครสอบ ผูຌสมัครสอบจะตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทัๅงกรอกรายละอียดตาง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความป็นจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันกิดจากผูຌสมัครสอบ
จะถือวาผูຌนัๅนป็นผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีมๅ าตัๅงตตຌน ละจะเมคนื คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ
๐.๑ ฿นการสมัครสอบขงขันพืไอรับทุนฯ ประจำป ๎๑๒๏
๐.๑.ํ ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบเดຌเมกิน ๎ ประภททุน
๐.๑.๎ ฿นตละประภททุนผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบเดຌประภททุนละ ํ หนวยทุน
๐.๒ ผูຌสมัครสอบเวຌลຌว จะขอพิไม ถอน หรือขอปลีไยนหนวยทีไสมัครสอบเวຌเมเดຌ หากผูຌสมัครสอบ
ระบุชืไอประภททุนละหนวยทุนเมตรงกัน จะถือหนวยทุนป็นสำคัญ
๐.๓ ผูຌส มัครสอบทีไป็ น ผูຌ พิการทางการมองหใ น ทางการเดຌยิ นหรือการสืไ อความหมาย หรือ
ทางการคลืไ อนเหวหรื อ ทางร างกาย ประกาศกระทรวงการพัฒ นาสัง คมละความมั ไน คงของมนุษ ย์ ลงวัน ที ไ
๏์ มษายน ๎๑๑๎ รืไอง ประภทละหลักกณฑ์ความพิการ ละทีไกຌเขพิไมติม สำนักงาน ก.พ. จะพยายาม
จัดหาสิไงอำนวยความสะดวก฿หຌ฿นวันสอบตามทีไจຌงเวຌ฿น฿บสมัครสอบ ละตามทีไสำนักงาน ก.พ. หในสมควร

-๐๑. การตงตัๅงกรรมการกีไยวกับการสอบ
๑.ํ ก.พ. จะตง ตัๅง คณะกรรมการดำนิน การสอบขงขัน ละคัด ลือ กบุค คลพืไอ รับ ทุน
ลารียนหลวงละทุนรัฐบาล ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ
๑.๎ คณะกรรมการดำนิ น การสอบขงขัน ละคัดลื อกฯ จะตงตัๅ งกรรมการออกขຌอสอบ
ประจำวิชาละกรรมการประมินความหมาะสม฿นการรับทุน
๑.๏ คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะกำหนดวัน วลา สถานทีไสอบ กำหนด
ระบี ยบละวิธีการสอบขงขัน ตัดสิ นปั ญหากีไยวกั บคุ ณสมบั ติ ของผูຌ สมั ครสอบละปั ญหาอืไ น โ ทีไ กิ ดขึๅ น฿นการ
ดำนินการสอบขงขันทีไเมขัดกับประกาศรับสมัคร ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน
๑.๐ คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบขงขันฯ
ประกาศรายชืไอผูຌ มีสิ ท ธิขຌารับ การประมิน ความหมาะสม฿นการรับ ทุน ประกาศรายชืไ อผูຌ มีสิ ทธิเดຌรั บ ทุ น ละ
ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน ดย฿หຌประธานกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ หรือกรรมการ
ทีไประธานมอบหมายป็นผูຌประกาศ฿หຌผูຌสมัครสอบทราบ
๒. การประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบขงขัน
สำนั กงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌ สมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ละระบี ยบละวิ ธีการ
สอบข งขั น ฿นวัน ทีไ ํ๒ ตุ ล าคม ๎๑๒๎ ทางวใ บเซต์ ทีไ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th
ละวใบเซต์ของธนาคารหงประทศเทยทีไ http://www.bot.or.th หัวขຌอ การประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา
สถานทีไสอบ ละระบียบละวิธีการสอบขงขัน
๓. หลักสูตรละวิธีการสอบขงขัน
รายละอียดหลักสูตรละวิธีการสอบขงขันตามอกสารหมายลข ๎
๔. กณฑ์การตัดสิน
๔.ํ ผูຌมีสิทธิขຌา รับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับ ทุน จะตຌองขຌาสอบทุกวิชา
฿นหนวยทุนทีไสมัครสอบละป็นผูຌสอบเดຌคะนนขຌอขียน ดังนีๅ
- วิชาภาษาอังกฤษ เมตไำกวารຌอยละ ๒์
- คะนนรวมวิชาฉพาะตละหนวย เมตไำกวารຌอยละ ๑์
- คะนนรวมทุกวิชาสูงสุดรียงลงมาตามลำดับจำนวนเมกิน ํ์ ลำดับตอ ํ หนวยทุน
฿นการสอบครัๅง นีๅค ณะกรรมการจะตรวจขຌ อ สอบวิช าภาษาอัง กฤษของผูຌส มัค รสอบ
฿นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทัๅงหมดกอนลຌวจึงตรวจขຌอสอบวิชาอืไน โ ฉพาะผูຌสมัครทีไเดຌคะนนวิชาภาษาอังกฤษ
เมตไำกวาคาฉลีไย (mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด

-๑–
๔.๎ ผูຌส อบขงขัน เดຌ฿นตล ะหนว ย จะตຌองเดຌคะนนประมิน ความหมาะสมพืไอ รับ ทุน
เมตไำกวารຌอยละ ๓์
๔.๏ ผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนขຌอขียนละคะนนประมินความหมาะสม฿นการรับทุนรวม
สู งสุ ดมี สิ ท ธิเดຌรั บ ทุ น กอนผูຌ เดຌ รั บ คะนนรวมตไ ำกวาลงมาตามลำดับ ถຌาผูຌ ส อบข งขัน เดຌเดຌ คะนนรวมทากั น
฿หຌผูຌเดຌคะนนประมินความหมาะสม฿นการรับทุนสูงกวามีสิทธิเดຌรับทุนกอน ถຌาเดຌคะนนประมินความหมาะสม
฿นการรับทุนทากัน ฿หຌ ผูຌเดຌคะนนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวามีสิทธิเดຌรับทุน กอน ถຌาเดຌคะนนวิชาภาษาอังกฤษ
ทากันอีก฿หຌสัมภาษณ์ (ฉพาะผูຌเดຌคะนนรวมทากัน ) ป็นภาษาอังกฤษ อีกครัๅงหนึไ ง ละผูຌเดຌคะนนสัมภาษณ์
สูงกวามีสิทธิเดຌรับทุนกอน
๔.๐ ผูຌสอบขงขันเดຌทีไมีสิทธิเดຌรับทุนหลายประภท จะเดຌรับทุนทีไเดຌลือกเวຌป็นลำดับกอน
฿น฿บสมัคร หรือ฿บสดงความจำนง฿นการรับทุน ละมืไอมีสิทธิเดຌรับทุนประภท฿ด หรือหนวย฿ดลຌว จะถือวาสละสิทธิ
การรับทุนทีไหลือทัๅงหมด
๔.๑ จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสทิ ธิเดຌรับทุนทานัๅน
๔.๒ ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนราย฿ดเมมารายงานตัวตามวัน วลา ละสถานทีไ ทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด
จะถือวาสละสิทธิการรับทุน
๔.๓ ถຌาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิการรับทุน หรือถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือเมสามารถรับทุนเดຌ
หรือปรากฏภายหลังวาขาดคุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ ซึไงยังอยูภาย฿นระยะวลา ๏ ดือน นับตวันประกาศ
รายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน จะพิจารณา฿หຌผูຌทีไสอบขงขันเดຌทีไอยู฿นลำดับถัดเปของทุนหนวยนัๅ น ละยังเมเดຌรับทุน฿ด
฿นการสอบครัๅงดียวกันนีๅ ป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน
๔.๔ กรณีทุนหนวย฿ดเมมีผูຌสมัคร หรือเมมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน หรือมีผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนเมครบตามจำนวน
คณะกรรมการดำนินการสอบขงขัน ละคัดลือกฯ อาจพิจารณา฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌจากทุ นหนวยอืไนป็นผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุนทน
๕. หลักฐานทีไตຌองนำเปสดงหลังจากประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนลຌว
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน มืไอสำรใจการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลຌว จะตຌองนำหลักฐานสดง
ผลการรียน (สำนาระบียนสดงผลการรียนตลอดหลักสูตร) จำนวน ํ ชุด เปยืไนตอจຌาหนຌาทีไ ณ ศูนย์จัดการศึกษา
฿นตางประทศละบริหารความรูຌ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
ํ์. การรายงานตัวละการอบรม
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนจะตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไสำนั กงาน ก.พ. ละธนาคาร
หงประทศเทย กำหนด
ํํ. การตรวจสุขภาพละอนามัย
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปรับการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ตาม
วัน วลา ละสถานทีไทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด ผลการตรวจสุขภาพละอนามัยของคณะกรรมการพทย์ ของ ก.พ.
฿นทีไนีๅ฿หຌถือป็นทีไสุด ผูຌขຌารับการตรวจสุขภาพละอนามัยจะเมมีสิทธิขอ฿หຌทบทวนตประการ฿ด

-๒ํ๎. การทำสัญญา
ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญาตามบบสัญญาทีไ ธนาคารหงประทศเทยกำหนด ทัๅงนีๅ จะทำ
สัญญาเดຌ ตอมืไอมีผลการตรวจสุขภาพละอนามัยจากคณะกรรมการพทย์ของ ก.พ. ทีไระบุวาพรຌอมทีไจะเปศึกษาตอ
ตางประทศเดຌ
ํ๏. การรับงินทุน
ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุนมืไอทำสัญญารียบรຌอยลຌว ดยจะเดຌรับคา฿ชຌจาย ชน คาตั๋วดยสาร
ครืไองบินเป - กลับ คา฿ชຌจายตรียมตัวกอนดินทาง คา฿ชຌจายประจำดือน คาลา รียน คาหนังสือละอุปกรณ์
การศึกษา คาคอมพิวตอร์ ป็นตຌน
ํ๐. การพิกถอนการ฿หຌทุน
ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน หากขຌากรณี฿ดกรณีหนึไง ดังนีๅ
ํ๐.ํ เดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลายตไำกวา ๏.๑์
ํ๐.๎ เม ผ านการตรวจสุ ขภาพละอนามั ย จากคณะกรรมการพทย์ ข อง ก.พ. หรื อ ตามทีไ
ธนาคารหงประทศเทยกำหนด
ํ๐.๏ หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงการรายงานตัวพืไอรับทุน หรือเมดินทางเปศึกษาวิชา
ณ ตางประทศ ตามทีไสำนักงาน ก.พ. หรือธนาคารหงประทศเทยกำหนด
ํ๐.๐ ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสียหรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน
ตามนวทางทีไ ก.พ. หรือธนาคารหงประทศเทยกำหนด
ํ๐.๑ ป็น ผูຌอยูระหวางการรับทุน฿ด โ ของหน วยงานอืไน เมวาทุนดังกลาวจะมีขຌอผูกพัน฿หຌ
ตຌองชด฿ชຌหรือเมกใตาม ถือป็นกรณีรับทุนซๅำซຌอน
ํ๐.๒ จตนาสดงขຌ อ ความอั น ป็ น ทใ จ หรื อ ปกปຂ ด ขຌอ ความจริ งซึไงควรบอก฿หຌ จຌ ง พืไ อ ฿หຌ
ตนเดຌรับทุนจากธนาคารหงประทศเทย
ประกาศ ณ วันทีไ ํ๓ กันยายน พ.ศ. ๎๑๒๎
ิลงชืไอี

สำนาถูกตຌอง
(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ

พัชรภากร ทวกุล
(หมอมหลวงพัชรภากร ทวกุล)
รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน
ลขาธิการ ก.พ.

อกสารหมายลข แ
รายละอียดทุนธนาคารหงประทศเทย ประจำปี ๎๑๒๏
ิทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายี
---------------------------หนวยทีไ ๐ํ์์์์ํ

เปศึกษา฿นสาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ณ สหรัฐอมริกา
จำนวน ํ ทุน

หนวยทีไ ๐ํ์์์์๎

เปศึกษา฿นสาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ณ สหราชอาณาจักร
จำนวน ํ ทุน

หนวยทีไ ๐ํ์์์์๏

เปศึกษา฿นสาขาวิชาศรษฐศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
จำนวน ํ ทุน

หนวยทีไ ๐ํ์์์์๐

เปศึกษา฿นสาขาวิชาคอมพิวตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวตอร์
ระดับปริญญาตรี ณ สหรัฐอมริกา
จำนวน ํ ทุน

หมายหตุ

ธนาคารหงประทศเทยอาจพิจารณา฿หຌศึกษาตอระดับปริญญาท หรือปริญญาอกเดຌ
หากมีผลการรียน฿นระดับปริญญาตรีอยู฿นระดับดี ทัๅงนีๅจะกำหนด฿หຌศึกษา฿นสาขาวิชา
ดิมหรือ สาขาวิช าอืไน ดยจะ฿หຌศึกษาตอนืไองหรื อ กลับ มาทำงานทีไธ นาคารห ง
ประทศเทยกอนระยะหนึไง ละจะกำหนด฿หຌศึกษา฿นสถานศึกษาละประทศ฿ดนัๅน
ขึๅนอยูกับการพิจารณาของธนาคารหงประทศเทย
……………………………………..

อกสารหมายลข 2
หลักสูตรละวิธกี ารสอบขงขัน ทุนธนาคารหงประทศเทย ประจำปี ๎๑๒๏
แ. การสอบขຌอขียน ิคะนนตใม 5เเ คะนนี
หนวยทีไ ๐ํ์์์์ํ หนวยทีไ ๐ํ์์์์๎ ละ หนวยทีไ ๐ํ์์์์๐ วิชาทีสไ อบมี 5 วิชา ดังนีๅ
วิชาทัวไ เป

หลักสูตรการสอบ

1. ภาษาอังกฤษ - Structure, Vocabulary and Reading Comprehension
2. ภาษาเทย
- ทดสอบความสามารถ฿นการ฿ชຌภาษาเทย ตลอดจนความสามารถ
฿นการประมวลละรียบรียงความคิดละขียนตามหัวขຌอ
ทีไกำหนด
3. สังคมศึกษา - นืๅอหาตามมาตรฐานการรียนรูຌชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 4-6
(ศาสนาละ
ทุกมาตรฐานละทุกสาระอยู฿นหลักสูตรกนกลาง
วัฒนธรรม)
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนีๅ
สาระทีไ 1 (มาตรฐาน ส 1.1, ส 1.2)
สาระทีไ 2 (มาตรฐาน ส 2.1, ส 2.2)
สาระทีไ 3 (มาตรฐาน ส 3.1, ส 3.2)
สาระทีไ 4 (มาตรฐาน ส 4.1, ส 4.2, ส 4.3)
สาระทีไ 5 (มาตรฐาน ส 5.1, ส 5.2)
วิชาฉพาะ
หลักสูตรการสอบ
4. คณิตศาสตร์ - นืๅอหาตามมาตรฐานการรียนรูຌชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 4-6
ทุกมาตรฐานละทุกสาระอยู฿นหลักสูตรกนกลาง
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนีๅ
สาระทีไ 1 (มาตรฐาน ค 1.1, ค 1.2, ค 1.3, ค 1.4)
สาระทีไ 2 (มาตรฐาน ค 2.1, ค 2.2)
สาระทีไ 3 (มาตรฐาน ค 3.1, ค 3.2)
สาระทีไ 4 (มาตรฐาน ค 4.1, ค 4.2)
สาระทีไ 5 (มาตรฐาน ค 5.1, ค 5.2, ค 5.3)
สาระทีไ 6 (มาตรฐาน ค 6.1)
5. วิทยาศาสตร์ - นืๅอหาตามมาตรฐานการรียนรูຌชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 4-6
ทุกมาตรฐานละทุกสาระอยู฿นหลักสูตรกนกลาง
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนีๅ
สาระทีไ 1 (มาตรฐาน ว 1.1, ว 1.2)
สาระทีไ 2 (มาตรฐาน ว 2.1, ว 2.2)
สาระทีไ 3 (มาตรฐาน ว 3.1, ว 3.2)
สาระทีไ 4 (มาตรฐาน ว 4.1, ว 4.2)
สาระทีไ 5 (มาตรฐาน ว 5.1)
สาระทีไ 6 (มาตรฐาน ว 6.1)
สาระทีไ 7 (มาตรฐาน ว 7.1, ว 7.2)
สาระทีไ 8 (มาตรฐาน ว 8.1)

คะนน

วลาทำตอบ

100
100

3 ชัไวมง
3 ชัไวมง

100

3 ชัไวมง

คะนน
100

วลาทำตอบ
3 ชัไวมง

100

3 ชัไวมง

-๎–
หนวยทีไ ๐ํ์์์์๏ วิชาทีสไ อบมี 5 วิชา ดังนีๅ
วิชาทัวไ เป

หลักสูตรการสอบ

1. ภาษาอังกฤษ - Structure, Vocabulary and Reading Comprehension
2. ภาษาเทย
- ทดสอบความสามารถ฿นการ฿ชຌภาษาเทย ตลอดจนความสามารถ
฿นการประมวลละรียบรียงความคิดละขียนตามหัวขຌอ
ทีไกำหนด
3. สังคมศึกษา - นืๅอหาตามมาตรฐานการรียนรูຌชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 4-6
(ศาสนาละ
ละทุกสาระอยู฿นหลักสูตรกนกลาง
วัฒนธรรม)
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนีๅ
สาระทีไ 1 (มาตรฐาน ส 1.1, ส 1.2)
สาระทีไ 2 (มาตรฐาน ส 2.1, ส 2.2)
สาระทีไ 3 (มาตรฐาน ส 3.1, ส 3.2)
สาระทีไ 4 (มาตรฐาน ส 4.1, ส 4.2, ส 4.3)
สาระทีไ 5 (มาตรฐาน ส 5.1, ส 5.2)
วิชาฉพาะ
หลักสูตรการสอบ
4. คณิตศาสตร์ - นืๅอหาตามมาตรฐานการรียนรูຌชัๅนมัธยมศึกษาปีทีไ 4-6
ทุกมาตรฐานละทุกสาระอยู฿นหลักสูตรกนกลาง
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนีๅ
สาระทีไ 1 (มาตรฐาน ค 1.1, ค 1.2, ค 1.3, ค 1.4)
สาระทีไ 2 (มาตรฐาน ค 2.1, ค 2.2)
สาระทีไ 3 (มาตรฐาน ค 3.1, ค 3.2)
สาระทีไ 4 (มาตรฐาน ค 4.1, ค 4.2)
สาระทีไ 5 (มาตรฐาน ค 5.1, ค 5.2, ค 5.3)
สาระทีไ 6 (มาตรฐาน ค 6.1)
5. Writing
- ทดสอบความสามารถ฿นการขียนรียงความป็นภาษาอังกฤษดย
นຌนสัมฤทธิผลของงานขียนตามคำสัไงละหัวขຌอทีไกำหนด ละ
กำหนด฿หຌขียนรียงความจำนวน 2 รืไอง
รืไองทีไ 1 การขียนรียงความ หรืองานขียนประภทอืไน
฿นรืไองทัไวเป ความยาวประมาณ 180-220 คำ
(40 คะนน)
รืไองทีไ 2 การขียนรียงความชิงวิชาการ฿นรืไองทีไกำหนดดย฿ชຌ
ขຌอมูล฿นขຌอสอบป็นหลงอຌางอิง ผูຌขียนควรสดงขຌอคิดหใน
ของผูຌขียนองกีไยวกับหัวขຌอทีไ฿หຌมาดຌวย (60 คะนน)

คะนน

วลาทำตอบ

100
100

3 ชัไวมง
3 ชัไวมง

100

3 ชัไวมง

คะนน
100

วลาทำตอบ
3 ชัไวมง

100

2 ชัไวมง

-๏2. การประมินความหมาะสม฿นการรับทุน (คะนนตใม 100 คะนน)
จะประมิน ความหมาะสม฿นการรับทุน จากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษาของผูຌ สมัคร รวมทัๅง
ความหมาะสม฿นดຌานตาง โ ทีไจำป็นสำหรับการเปศึกษาตอตางประทศ ชน พืๅนความรูຌทีไจำป็นสำหรับการเป
ศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไสมัคร ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตัๅง฿จจริง ทัศนคติตอการรับ ทุนเปศึกษาตอ
ตางประทศ ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวขຌากับสังคมละสิไงวดลຌอม ชาวน์ปัญญาละ
บุคลิกภาพอยางอืไน ป็นตຌน ดยวิธีการสัมภาษณ์ ละ/หรือดยการพิจารณาประมินดຌวยวิธีการตาง โ หลายวิธี
รวมกัน (Assessment Centers)
------------------------

